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Ref.: Petiția 1160/2007, adresată de Denis O’Hare, de naționalitate britanică, privind 
presupusele neregularități privind activitățile de construcție din Peyia, Cipru

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care a cumpărat în 1996 o casă în Peyia, în sud-estul Ciprului, are unele obiecții 
cu privire la activitatea actuală de construire în localitatea respectivă, inclusiv prejudiciile 
ecologice, dezvoltarea urbană neautorizată și nerespectarea drepturilor de proprietate obținute 
legal, ca rezultat al neregulilor ținând de legislația cipriotă privind dezvoltarea urbană. 
Petiționarul susține că acțiunile nesupravegheate de construire, la care se adaugă sistemul 
inadecvat de canalizare, conduc la poluarea pânzei freatice și protestează împotriva 
indiferenței arătate de autorități, inclusiv de către Ombudsmanul cipriot, în răspunsul la 
plângerile adresate de către petiționar și de către alți cetățeni. Petiționarul susține că 
informațiile inadecvate oferite proprietarilor, regulile neclare privind interesele publice și 
compensațiile corespunzătoare constituie o încălcare a prevederilor UE în domeniu și solicită 
Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008.

Potrivit informațiilor supuse spre examinare, petiția privește în principal o proprietate privată 
afectată de activitățile necontrolate de construcție și de gestionare a terenului, la care se 
adaugă sistemul inadecvat de canalizare presupus a cauza poluarea pânzei freatice din 
municipiul Peyia, Cipru. Una dintre problemele aduse în discuție vizează faptul că evacuarea 
apei reziduale în Peyia se face cu ajutorul foselor septice care cauzează infiltrarea apei 
reziduale în sol. Petiționarul susține că guvernul cipriot nu aplică în mod adecvat Carta 
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Drepturilor Fundamentale, articolele 17 (dreptul la proprietate), 38 (protecția consumatorului) 
și 42 (dreptul la gestionare adecvată).

Petiționarul susține că informațiile inadecvate oferite proprietarilor, regulile neclare privind 
interesele publice și compensațiile corespunzătoare constituie o încălcare a legislației 
comunitare și solicită Parlamentului European să intervină.

Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva 85/337/CEE, astfel cum a 
fost modificată prin Directiva 97/11/CE și Directiva 2003/35/CE[1], (cunoscută de asemenea 
ca „Directiva EIA”) solicită o evaluare a efectelor asupra mediului a acelor proiecte care după 
toate probabilitățile vor avea efecte însemnate asupra mediului. Proiectele în cauză sunt 
definite în anexele I și II la directivă. Mai mult, ar trebui amintit faptul că, întrucât cererea
pentru emiterea unei autorizații de construcție pentru proiectele din vecinătatea proprietății 
petiționarilor (cererea inițială pentru un permis de planificare pentru ridicarea a două locuințe 
de 14 etaje în 2001; permisul de planificare a fost emis în 2002) a fost înaintată înainte de 1 
mai 2004 (data aderării Ciprului la UE), Directiva EIA nu este aplicabilă în acest caz.

În privința tratării apei reziduale, Directiva 91/271/CEE[2] solicită colectarea și tratarea apei 
reziduale pentru toate aglomerările mai mari de 2 000 de locuitori (sau echivalentul de 
populație în poluare prin apă reziduală). În cazul Ciprului, Tratatul de aderare stabilește 
perioadele de tranziție pentru conformarea cu Directiva 91/271/CEE după cum urmează: 
conformare deplină până la 31.12.2012, cu următoarele termene limită intermediare –
conformare pentru aglomerațiile din Limassol și Paralimni până la 31.12.2008, conformare 
pentru aglomerația din Nicosia până la 31.12.2009 și conformare pentru aglomerația din
Paphos până la 31.12.2011.

În ce privește pânza freatică, Directiva 80/68/CEE privind protecția pânzei freatice împotriva 
poluării cauzată de anumite substanțe primejdioase poate fi aplicabilă în acest caz. În special, 
aceasta solicită statelor membre să ia măsurile pe care acestea le consideră adecvate pentru a 
limita toate deversările indirecte de substanțe neprimejdioase (lista II din directivă) pe sol sau 
în sol, datorită altor activități cu excepția celor de îndepărtare a deșeurilor. Ar trebui 
menționat însă că directiva nu se aplică în cazul deversărilor apelor reziduale casnice 
provenite de la așezări izolate care nu sunt conectate la un sistem de canalizare (acesta fiind și 
cazul localității Peyia) și situate în afara zonelor protejate în ceea ce privește evacuarea apei 
pentru consumul uman.

Întrucât nu a expirat niciun termen limită, nu poate fi vorba de vreo încălcare a Directivei
91/271/CEE și nici de existența vreunui temei juridic care să facă necesară intervenția 
Comisiei.

Concluzii
                                               
[1] Directiva Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului JO L 175, 5.7.1985, p. 40–48 astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 de 
modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului JO L 73, 
14.3.1997, p. 5–15 și prin Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a 
participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și de modificare a directivelor 85/337/CEE și 
96/61/CE ale Consiliului în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justiție
[2] Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, JO L135 of 30.5.1991, astfel cum a fost modificată
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Comisia consideră că presupusele neregularități în privința folosirii terenului din Peyia
reprezintă exclusiv o problemă de legislație națională. În urma examinării informațiilor,
Comisia nu a putut stabili existența vreunei încălcări a legislației comunitare de mediu.

Directiva 80/68/CEE privind protecția pânzei freatice împotriva poluării cauzată de anumite 
substanțe primejdioase ar fi aplicabilă doar în cazul în care zonele respective au fost stabilite 
ca fiind zone de apă potabilă protejate. În acest caz, o astfel de zonă protejată ar fi trebuit 
înregistrată conform articolului 6 din Directiva Cadru privind Apa (Directiva 2000/60/CE).

În ceea ce privește colectarea și tratarea apei reziduale, în prezent nu există nicio încălcare a 
Directivei 91/271/CEE și, în consecință, niciun temei juridic care să necesite intervenția 
Comisiei.
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